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അവതഭാരനികേ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  XII-സന  2020

ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള കേഭാലെയളവനിസലെ പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേറ,

കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ

239 -ാം ചട്ടേതനിസന (1)-ാം ഉപചട്ടേന്റിം അനുസരനിചറ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

പതനിനഭാലെഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  2019-2021  കേഭാലെയളവനിസലെ  ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം

കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XII-സന  കേഭാലെഭാവധനി  കമയനില്

അവസഭാനനിചനിതനിസന തുടെര്നറ പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയുസടെ 26-ാം നമ്പര് ബുള്ളറനിന്

ഭഭാഗന്റിം 2 പകേഭാരന്റിം 2021 ജൂണ 7-നറ രൂപപീകൃതമഭായ സമനിതനിയനില് 10 അന്റിംഗങ്ങളഭാണുള്ളതറ.

പതനിനഭാലെഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയുസടെ സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി XII 2020 ഏപനില് 1 മുതല്

2021 മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള കേഭാലെയളവനില് പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില്

ഉളസപടതനിയനിരനിക്കുനതറ.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലെയളവനില്  22-7-2020,  26-8-2020, 18-11-2020

എനപീ  തപീയതനികേളനിലെഭായനി  സമനിതനി  3  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  22-7-2020-സലെ

കയഭാഗതനില്  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത   ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  ലെഭനിച

നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗപീകേരനിചറ  ആക്ഷേന്  കടെക്കണ

റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉളസപടത്തുകേയുന്റിം  സചയ് തു.  കൂടെഭാസത  2019-20   സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന്

കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ, 2019 ഏപനില് 1 മുതല് 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല്

റനികപഭാര്ട്ടേറ എനനിവ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 26-8-2020-ല്

കചര്ന കയഭാഗതനില് കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം പരനിഗണനിച. 18-11-2020-സലെ കയഭാഗതനില്  235 (എ)

പകേഭാരന്റിം പകതഗ്യകേ വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ ചര്ച നടെതനി.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദഗ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതറ.  ഒനഭാന്റിം

അദഗ്യഭായതനില്  സമനിതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  വനിവരങ്ങളുന്റിം  രണ്ടഭാന്റിം

അദഗ്യഭായതനില്  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച  ബനില്ലുകേളുസടെ  വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  മൂനഭാന്റിം

അദഗ്യഭായതനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ചട്ടേങ്ങളുസടെയുന്റിം  എസറ.ആര്.ഒ.കേളുസടെയുന്റിം

വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  നഭാലെഭാന്റിം  അദഗ്യഭായതനില്  ചട്ടേന്റിം  235  (എ)  പകേഭാരന്റിം  കയഭാഗന്റിം  കചര്നതറ

സന്റിംബനനിചള്ള വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന. അഞഭാന്റിം അദഗ്യഭായതനില് ചട്ടേന്റിം

236 (6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങളുന്റിം
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ആറഭാന്റിം  അദഗ്യഭായതനിസലെ  (a)  ഭഭാഗതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷേറ മപരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷേന്

കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സന്റിംബനനിചള്ള  സന്റിംഗ്രഹവന്റിം  (b)  ഭഭാഗതനില്  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിചറ  മുന്വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം

അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസപീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം,

ഡനികലെ  കസ്റ്റേററസമനറ  സന്റിംബനനിച വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന.  സമനിതനിയുസടെ

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

1-7-2021-ാം തപീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗപീകേരനിച.

  

വപീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്കപഴ റസണ,
2021 ജൂലലെ 1.    സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി XII.  

viii
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അധഗ്യഭായന്റിം   1

സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

1. സമനിതനിയുസടെ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷേന്
കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  ജൂലലെ  22-ാം  തപീയതനി  കചര്ന  സമനിതനികയഭാഗന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം 2020 ആഗസ്റ്റേറ 24-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

2.  2019  ഏപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി
പരനിഗണനിച  വനിഷയങ്ങള  ഉളസപടതനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പപീരനികയഭാഡനിക്കല്  റനികപഭാര്ട്ടേറ
2020  ജൂലലെ  22-ാം  തപീയതനി  കചര്ന  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
2020 ആഗസ്റ്റേറ  24-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

അധഗ്യഭായന്റിം   II

സമനിതനി പരനിഗണനിച ബനില്ലുകേളുസടെ വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള

പസ്തുത കേഭാലെയളവനില് സമനിതനിയുസടെ പരനിഗണനയഭായനി ബനില്ലുകേള ലെഭനിചനിട്ടേനില. 

അധഗ്യഭായന്റിം   III

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ. കേളുസടെ വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള

കകേരള  കസ്റ്റേററ  ആയൂര്കവദെ  സമഡനിക്കല്  എഡപ്യൂകക്കഷന്  (ടെപീചനിന്റിംഗറ)  സര്വ്വപീസസറ
(അസമനറസമനറ)  സ് സപഷഗ്യല് റൂളസറ  2020,  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  26-8-2020-സലെ സമനിതനികയഭാഗന്റിം
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം കഭദെഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ് തു.

ഈ  കേഭാലെയളവനില്  സമനിതനിയുസടെ  പരനിഗണനയഭായനി  എസറ.ആര്.ഒ.കേള  ഒനന്റിം
ലെഭനിചനിട്ടേനില.

അധഗ്യഭായന്റിം   IV

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 (എ) പകേഭാരന്റിം കചര്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിച
വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള

“കുട്ടേനികേളുസടെയുന്റിം  മുതനിര്നവരുസടെയുന്റിം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യന്റിം  (കകേഭാവനിഡറ  കേഭാലെതറ
പകതഗ്യകേനിചറ  )”എന വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിചറ  18-11-2020-ല് കചര്ന സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം
വനിശദെമഭായ ചര്ച നടെതനി.

908/2021.
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അധഗ്യഭായന്റിം V

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236 (6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങള

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് ബനസപട്ടേ
വകുപറ

സഭയുസടെ
കമശപ്പുറതറ വച

തപീയതനി

2018-19
(കേഭാലെതഭാമസ

പതനികേ സഹനിതന്റിം)

XVIII―ലവദെഗ്യസഹഭായ
            രന്റിംഗവന്റിം സപഭാതുജന
            ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം

ആയുഷറ വകുപറ 13-1-2021

അധഗ്യഭായന്റിം   VI

(a)   2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ സൂക്ഷേറ മ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന് കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ

സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ ആസകേ എണന്റിം 78 മറുപടെനി ലെഭനിക്കഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള

ആകരഭാഗഗ്യ കുടന്റിംബകക്ഷേമ വകുപറ                    45 1 മുതല് 39 വസര, 73 മുതല് 78 വസര

ആയുഷറ വകുപറ                                          33 40 മുതല് 72 വസര

(b) ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച മുന്വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള സമനിതനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സസപീകേരനിച നടെപടെനി

സന്റിംബനനിച വനിശദെഭാന്റിംശന്റിം

സമനിതനിയുസടെ  2019-20  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേലുള്ള
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  നടെപടെനി
കസ്റ്റേററസമനറ ലെഭനിക്കുവഭാനുണ്ടറ.

അധഗ്യഭായന്റിം   VII

സമനിതനിയുസടെ പകതഗ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര്
സസപീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം

സമനിതനി ഈ കേഭാലെയളവനില് പകതഗ്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഒനന്റിം സഭയനില് സമര്പനിചനിട്ടേനില.

വപീണഭാ കജഭാര്ജറ.
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്കപഴ റസണ
2021 ജൂലലെ 1. സബറ ജകേറ ടെറ കേമനിറനി XII.  
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അനുബനന്റിം

22-7-2020-സലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകേ റ ടെറ  കേമനിറനി  XII
2020  ജൂലലെ  മഭാസന്റിം  22-ാം  തപീയതനി  ബുധനഭാഴറ ച  ഉചയറ  12.00  മണനിക്കറ
നനിയമസഭഭാ  സമുചയതനിസലെ  '5 എ'  സകമളനഹഭാളനില്  കകേഭാവനിഡറ  കപഭാകട്ടേഭാകക്കഭാള
മഭാനദെണ്ഢങ്ങള  പഭാലെനിചറ  സമനിതനി  സചയര്കപഴ് സണുന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  സഭാമൂഹഗ്യനപീതനിയുന്റിം
വനനിതഭാശനിശുവനികേസനവന്റിം  വകുപറ  മനനിയുമഭായ  ശപീമതനി  സകേ.  സകേ.  ലശലെജ  ടെപീചറുസടെ
അദഗ്യക്ഷേതയനില്  കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.  തദെവസരതനില്  തഭാസഴപറയുന  അന്റിംഗങ്ങളുന്റിം
ഹഭാജരഭായനിരുന.

1. ശപീ. ബനി. സതഗ്യന് എന്റിം. എല്. എ.

2. ശപീ. വനി. എസറ. ശനിവകുമഭാര് എന്റിം. എല്. എ.

തഭാസഴപറയുന സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങള ഗൂഗനിള മപീററ വഴനി കയഭാഗതനില് പസങ്കെടത്തു.

ഗൂഗനിള മപീററ വഴനി പസങ്കെടത അന്റിംഗങ്ങള  :

1. ശപീമതനി ഗപീതഭാ കഗഭാപനി, എന്റിം. എല്. എ.

2. ശപീ. സനി. മമ്മൂട്ടേനി, എന്റിം. എല്. എ.

3. ശപീ. കേഭാരഭാട്ടേറ റസഭാഖറ, എന്റിം. എല്. എ.

ആകരഭാഗഗ്യ കുടന്റിംബകക്ഷേമ വകുപറ പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി ശപീ. രഭാജന് കഖഭാബ്ര ഗസഡയുന്റിം
ഗൂഗനിള മപീററ വഴനി കയഭാഗതനില് പസങ്കെടത്തു.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശപീമതനി മഞ്ജു വര്ഗപീസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീമതനി ലെഭാലെനി. വനി. എസറ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ആമുഖ  പസന്റിംഗന്റിം  കൂടെഭാസത  ബഹ.  സമനിതനി  അദഗ്യക്ഷേ  കയഭാഗനടെപടെനികേള
ആരന്റിംഭനിക്കുകേയുന്റിം  ചുവസടെ  കചര്ത  വനിഷയങ്ങള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

I. സമനിതനി റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല് സസപീകേരനിച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമനറ

2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  സമനിതനിയുസടെ  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  27-ാം  ഖണനികേയനിസലെ
ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല് ആകരഭാഗഗ്യ കുടന്റിംബകക്ഷേമ വകുപറ ലെഭഗ്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം ടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ കൂടെനി ആക്ഷേന് കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
കേരടെനില് ഉളസപടത്തുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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II. കേരടെറ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

സമനിതനി  2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  കേരടെറ  ആക്ഷേന്  കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടുന്റിം  2020
മഭാര്ചറ  31 വസരയുള്ള  സമനിതനിയുസടെ  കേരടെറ  ആനുകേഭാലെനികേ  റനികപഭാര്ട്ടുന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

തുടെര്നറ സമനിതനി ആനനി കേഭാന്സര് മരുനകേളുസടെ ലെഭഗ്യത സന്റിംബനനിചറ ചര്ച നടെതനി.
ആനനി  കേഭാന്സര്  മരുനകേളുസടെ  ലെഭഗ്യത  ഉറപറ  വരുത്തുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശന്റിം  കകേരള
സമഡനിക്കല്  സര്വ്വപീസസറ  കകേഭാര്പകറഷന്  ലെനിമനിറഡനിനറ  നല്കുസമന  റനികപഭാ ര്ട്ടേനിസലെ
പരഭാമര്ശന്റിം ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിച സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം  തനിരൂര് ജനിലഭാ ആശുപതനിയനിസലെ ഓകങ്കെഭാളജനി
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനനില്  കരഭാഗനികേള  ക്രമഭാതപീതമഭായനി  വര്ദനിചറ  വരുനതനില്  ആശങ്കെ
കരഖസപടത്തുകേയുന്റിം  കേപീകമഭാസതറഭാപനിക്കഭായനി  വരുന  6300-ഓളന്റിം  കരഭാഗനികേളക്കഭാവശഗ്യമഭായ
മരുനകേള  കൃതഗ്യമഭായനി  നല്കേഭാനുള്ള  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം  ആവശഗ്യസപട്ടു.
ഇക്കഭാരഗ്യന്റിം   പരനികശഭാധനിചറ ആവശഗ്യമഭായ നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കഭാസമനറ ബഹ.  വകുപറ മനനി
കൂടെനിയഭായ സമനിതനി സചയര്കപഴ് സണ അറനിയനിച.  

സപഭാനഭാനനി,  തനിരൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടെനി  തുടെങ്ങനിയ  സ്ഥലെങ്ങളനിസലെയുന്റിം
തപീരകദെശകമഖലെയനിസലെയുന്റിം  ജനങ്ങള  ചനികേനിത്സക്കഭായനി  തനിരൂര്  തഭാലൂക്കറ  ആശുപതനിസയ
യഭാണറ  ആശയനിക്കുനസതനന്റിം കകേഭാവനിഡറ  വളസര കവഗന്റിം വഗ്യഭാപനിച സകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന ഈ
കമഖലെയനില്  സടെസ്റ്റേറ  നടെത്തുനതനിനഭായനി  ആളുകേളക്കറ  മകഞരനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന
ആശയനികക്കണ്ടനി  വരുനതനിനഭാല്  ട്രൂനഭാററ  സടെസ്റ്റേനിനുള്ള  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  പധഭാനസപട്ടേ  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയനില്  ഏര്സപടത്തുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കണസമനറ  സമനിതനി
ആവശഗ്യസപട്ടു.  സടെസ്റ്റുകേളുസടെ  എണന്റിം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ഇകപഭാള  ക്ലസ്റ്റേറുകേള
രൂപസപട്ടേകപഭാള  സടെസ്റ്റേറ  റനിസളട്ടേറ  വരഭാന്  കേഭാലെതഭാമസന്റിം  കനരനിടനതഭായുന്റിം  സടെസ്റ്റേനിന്റിംഗറ
സസന്റുറുകേളുസടെ  എണന്റിം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തപീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  എനഭാല്
ഐ.സനി.എന്റിം.ആറനിസന  അനുമതനി  ലെഭനിചഭാല്  മഭാതസമ  സടെസ്റ്റേറ  നടെതഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂസവനന്റിം  തനിരൂര് സപഭാനഭാനനി കമഖലെയനില് കൂടതലെഭായനി ആനനിജന് സടെസ്റ്റേറ
നടെത്തുനതഭായനിരനിക്കുന്റിം  ഉചനിതസമനന്റിം  അഭനിപഭായസപട്ടേ  ബഹ.  വകുപ്പുമനനി   ഇക്കഭാരഗ്യന്റിം
ബനസപട്ടേവരുമഭായനി ചര്ച സചയറ തപീരുമഭാനനിക്കുനതഭാസണനറനിയനിച.

സമഷപീനറനിക്കറ  ആവശഗ്യമഭായ  പണന്റിം  അടെചസവങ്കെനിലുന്റിം  സവനനികലെറര്  ലെഭനിക്കുനതനില്
കനരനിടന കേഭാലെതഭാമസന്റിം സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആശങ്കെ അറനിയനിചകപഭാള നനിലെവനില്
സവനനികലെററുകേള കലെഭാകേതറ ഒരു കേമ്പനനി മഭാതസമ ഉലഭാദെനിപനിക്കുനള്ളുസവനന്റിം എലഭാവരുന്റിം
രജനിസ്റ്റേര്  സചയറ  കേഭാത്തുനനില്ക്കുകേയഭാസണനന്റിം  ബഹ.  വകുപറ  മനനി  കൂടെനിയഭായ  സമനിതനി
സചയര്കപഴ് സണ വഗ്യക്തമഭാക്കനി.
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തനിരൂരനില്  പകതഗ്യകേ  ഓകങ്കെഭാളജനി  വനിഭഭാഗതനിസന  പവ വൃതനി  എണപതറ
ശതമഭാനതനികലെസറ  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുള്ള  സഭാഹചരഗ്യതനില്  നനിയമസഭഭാ  ഇലെക്ഷേനു  മുമ്പറ
കേമപീഷന്  സചയ്യുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കണസമനറ  സമനിതനി  അന്റിംഗന്റിം
ആവശഗ്യസപടകേയുണ്ടഭായനി.  നബഭാര്ഡനിസലെ  ഉകദെഗ്യഭാഗസ്ഥര്  വനകപഭാള  സമഷപീനറനിക്കുന്റിം
നബഭാര്ഡറ  ഫണ്ടനിന്റിംഗറ  നല്കേഭാസമനറ  അറനിയനിചതനിസന  അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  അതനിനുള്ള
സപഭാകപഭാസല്  ജനുവരനി  മഭാസതനിനറ  മുമ്പുതസന  അയചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  എനഭാല്  പസ്തുത
സപഭാകപഭാസല്  നബഭാര്ഡനികലെയറ  അയചനിട്ടേനിസലനന്റിം  സമനിതനി  അന്റിംഗന്റിം  പരഭാതനിസപട്ടേതനിനറ
പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  പരനികശഭാധനിചറ  ആവശഗ്യമഭായ  നടെപടെനികേള  സസപീകേരനിക്കഭാസമനറ
ബഹ. വകുപ്പുമനനി കൂടെനിയഭായ സമനിതനി സചയര്കപഴ് സണ അറനിയനിച.

ഉചയറ കശഷന്റിം 12.20-നറ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം പനിരനിഞ.    

26-8-2020-സലെ  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XII,  26-8-2020
ഉചയറ  കശഷന്റിം  2.30  മണനിക്കറ  നനിയമസഭഭാ  സമുചയതനിസലെ  '5  എ'  സകമളനഹഭാളനില്
കകേഭാവനിഡറ മഭാനദെണങ്ങള പഭാലെനിചറ സകേഭാണ്ടറ ഗൂഗനിള മപീററ മുകഖന കയഭാഗന്റിം കചര്ന. സമനിതനി
കയഭാഗതനില്  പസങ്കെടത  സമനിതനി  സചയര്കപഴ്സണഭായ  ബഹ.  ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം
സഭാമൂഹഗ്യനപീതനിയുന്റിം വനനിതഭാശനിശു വനികേസനവന്റിം വകുപറ മനനി ശപീമതനി സകേ.  സകേ.  ലശലെജ
ടെപീചര്,  ശപീ.  ബനി.  സതഗ്യന് എന്റിം.എല്.എ.,  ശപീ.പനി.സകേ ശശനി എന്റിം.  എല്.  എ.  എനനിവര്
എലഭാവരുന്റിം തസന ഗൂഗനിള മപീററ മുകഖന ഓണലലെനഭായഭാണറ കയഭാഗതനില് പസങ്കെടതതറ.

ഹഭാജരഭായവര്   -   നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശപീമതനി മഞ്ജു വര്ഗപീസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി ലെഭാലെനി.വനി.എസറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി

ഹഭാജരഭായ ഉകദെഗ്യഭാഗസ്ഥര്   :

1. ശപീമതനി ശര്മനിള കമരനി കജഭാസഫറ, സസക്രട്ടേറനി, ആയുഷറ വകുപറ (ഓണലലെന്)

2. ശപീ. സുകരഷറ ബഭാബു, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമവകുപറ

3. കഡഭാ.  ഹരനികൃഷ്ണന്,  ഡയറകര്,  ആയുര്കവദെ  സമഡനിക്കല്  എഡപ്യൂകക്കഷന്
(ഓണലലെന്)

സമനിതനി  കകേരള  കസ്റ്റേററ  ആയൂര്കവദെ  സമ ഡനിക്കല്  എഡപ്യൂകക്കഷന്  (ടെപീചനിന്റിംഗറ)
സര്വ്വപീസസറ  (അസമനറസമനറ)  സസ്പെഷഗ്യല് റൂളസറ  2020  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
ബനസപട്ടേവരുമഭായനി ചുവസടെ പറയുന്റിം പകേഭാരന്റിം ചര്ച നടെത്തുകേയുന്റിം സചയ.
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കകേരള  കസ്റ്റേററ  ആയൂര്കവദെ  സമഡനിക്കല്  എഡപ്യൂകക്കഷന്  (ടെപീചനിന്റിംഗറ)  സര്വ്വപീസസറ
(അസമനറസമനറ)  സസ്പെഷഗ്യല്  റൂളസറ  2019  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം   30-9-2019-നറ  കചര്ന  സമനിതനി
കയഭാഗന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  വനിശദെമഭായ  ചര്ച  നടെത്തുകേയുന്റിം  ചനിലെ  കഭദെഗതനികേള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന്റിം  സചയനിരുനതനിന്  പകേഭാരന്റിം  30-9-2019  -സലെ  സമനിതനി  കയഭാഗതനില്
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച കഭദെഗതനികേള ഉളസപടതനിസക്കഭാണ്ടറ ലെഭഗ്യമഭാക്കനിയ പരനിഷ്കരനിച കേരടെറ
ചട്ടേമഭാണറ  ഇകപഭാള  സമനിതനിയുസടെ  പരനിഗണനയറ  സമര്പനിചനിരനിക്കുനസതനറ  നനിയമസഭ
സസക്രകട്ടേറനിയററ  കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി  വഗ്യക്തമഭാക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  പസ്തുത  പരനിഷ്കരനിച  കേരടെറ
ചട്ടേതനില് സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച എലഭാ കഭദെഗതനികേളുന്റിം ഉളസപട്ടേനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ചട്ടേതനികന്മേല്
ഇനനിയുന്റിം  വനിശദെമഭായ   ചര്ചകേള  ആവശഗ്യമഭായനി  കേഭാണുനനില  എങ്കെനിലുന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേതനില്
പതനിപഭാദെനിചനിരനിക്കുന  19-8-2016-സലെ  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  നനിയമനന്റിം
നടെനനിരുകനഭാ  എനതനില്  വഗ്യക്തത  വരുകതണ്ടതുസണ്ടനറ  സമനിതനി
അഭനിപഭായസപടകേയുണ്ടഭായനി. 

പസസ്തുത  വനിഷയതനില്  സമനിതനി  നനിയമവകുപനിസനയുന്റിം  ആയുഷറ  വകുപനിസനയുന്റിം
അഭനിപഭായന്റിം ആരഭാഞ.  പഴയ റൂളസറ  പകേഭാരമഭാണറ  നനിയമനങ്ങള നടെനനിട്ടുള്ളതറ  എനന്റിം
2016-സലെ  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  നനിയമനങ്ങള  നടെനനിട്ടേനില  എനന്റിം  ആയുഷറ  വകുപറ
ഉകദെഗ്യഭാഗസ്ഥര്  വഗ്യക്തമഭാക്കനി.  നനിയമനങ്ങള  നടെനനിട്ടുസണ്ടങ്കെനില്  കപഭാലുന്റിം  നനിയമപരമഭായ
പശ്നങ്ങള  ഉണ്ടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  കസവനിന്റിംഗറ  കക്ലഭാസുകേള  കചര്തനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച എലഭാ കഭദെഗതനികേളുന്റിം ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം നനിയമവകുപറ ഉകദെഗ്യഭാഗസ്ഥനുന്റിം
വഗ്യക്തമഭാക്കനി.  പരനിഷ്കരനിച  ലെഭഗ്യമഭാക്കനിയ  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം  നനിയമ  വകുപറ  പരനികശഭാധനിചറ
കബഭാദഗ്യസപട്ടേതനിനഭാലുന്റിം  നനിയമനങ്ങള  സന്റിംബനനിചറ  ആയുഷറ  വകുപറ  വഗ്യക്തത
നല്കേനിയതനിസനയുന്റിം അടെനിസ്ഥഭാനതനില് മറ്റു കഭദെഗതനികേള ഒനന്റിം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാനനില എനറ
സമനിതനി  സചയര്കപഴ്സണ  അഭനിപഭായസപടകേയുന്റിം  ആയതറ  സമനിതനി  അന്റിംഗങ്ങള
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

തുടെര്നറ  സമനിതനി കകേരള കസ്റ്റേററ  ആയൂര്കവദെ സമഡനിക്കല് എഡപ്യൂകക്കഷന്  (ടെപീചനിന്റിംഗറ)
സര്വ്വപീസസറ (അസമനറസമനറ) സസ്പെഷഗ്യല് റൂളസറ, 2020 കഭദെഗതനി കൂടെഭാസത അന്റിംഗപീകേരനിച.

സമനിതനി ഉചയറ കശഷന്റിം  2.45 -നറ കയഭാഗന്റിം പനിരനിഞ.

സമനിതനിയുസടെ 18-11-2020-സലെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകേ റ ട്  കേമനിറനി  XII
2020  നവന്റിംബര്  18-ാംതപീയതനി  ബുധനഭാഴ് ച  ഉചയ് ക്കു  കശഷന്റിം  2.30-നറ  നനിയമസഭഭാ
സമുചയതനിസലെ 5-ബനി സകമളന ഹഭാളനില് കയഭാഗന്റിം കചരുകേയുന്റിം സമനിതനി സചയര്കപഴ് സണ
ബഹ.  ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  സഭാമൂഹഗ്യനപീതനിയുന്റിം  വനനിതഭാശനിശു  വനികേസനവന്റിം  വകുപ്പുമനനി
ശപീമതനി  സകേ.  സകേ.  ലശലെജ  ടെപീചര്  ഗൂഗനിള  മപീററ  സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസടെ  അദഗ്യക്ഷേത
വഹനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 



14

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള   :

1. ശപീ. പനി. സകേ. ബഷപീര്, എന്റിം. എല്. എ.

2. ശപീ. കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന്, എന്റിം. എല്. എ.

ഗൂഗനിളമപീററ മുകഖന പസങ്കെടത അന്റിംഗങ്ങള   :

1. ശപീമതനി യു. പതനിഭ,  എന്റിം. എല്. എ

2. ശപീ. കേഭാരഭാട്ടേറ റസഭാഖറ, എന്റിം. എല്. എ

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശപീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ് ണന് നഭായര്, നനിയമസഭഭാ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീമതനി ലെഭാലെനി. വനി. എസറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി

ഗൂഗനിള മപീററ വഴനി പസങ്കെടത ഉകദെഗ്യഭാഗസ്ഥര്   :

1. കഡഭാ.  എന്.  രഭാജന്  കഖഭാബ്രഗസഡ,  പനിന്സനിപല്  സസക്രട്ടേറനി,  ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  
കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം വകുപറ

2. കഡഭാ. സരനിത ആര്. എല്., ഡയറകേ റ ടെര് ഓഫറ സഹല്തറ സര്വ്വപീസസറ

3. കഡഭാ. റന്റിംലെഭാ ബപീവനി. എ., ഡയറകേ റ ടെര് ഓഫറ സമഡനിക്കല് എഡഡ്യുകക്കഷന്

4. കഡഭാ.  കേനിരണ.  പനി.  എസറ.,  കസ്റ്റേററ  കനഭാഡല് ഓഫപീസര്,  സമനല് സഹല്തറ  
കപഭാഗ്രഭാന്റിം.

സമനിതനി  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  235  (എ)  പകേഭാരന്റിം  "കുട്ടേനികേളുസടെയുന്റിം  മുതനിര്നവരുസടെയുന്റിം
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യന്റിം  (കകേഭാവനിഡറ  കേഭാലെതറ  പകതഗ്യകേനിചറ)”എന  വനിഷയതനികന്മേല്
വകുപ്പുകദെഗ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയുന്റിം വനിശദെമഭായ ചര്ച നടെത്തുകേയുന്റിം
സചയ.

കകേഭാവനിഡറ-19 എന കരഭാഗന്റിം വനതനിനു കശഷന്റിം ആദെഗ്യമഭായഭാണറ സമനിതനി ഈ വനിഷയന്റിം
ചര്ച  സചയ്യുനതറ  എന  ആമുഖകതഭാസടെ   കകേഭാവനിഡനിസനക്കുറനിചറ  സപഭാതുവഭായനി,  കരഭാഗന്റിം
കകേരളതനികലെയറ  വരഭാനനിടെയഭായ  സഭാഹചരഗ്യന്റിം,  അതനിസന  വനിവനിധ  ഘട്ടേങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്
നടെതനിയ  മുസനഭാരുക്കങ്ങള,  ഇടെസപടെലുകേള  എനനിവസയ  സന്റിംബനനിചറ  ബഹ.  സമനിതനി
സചയര്കപഴ് സണ വനിശദെപീകേരനിച.
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2020  ജനുവരനി  30-നറ  വഹഭാനനില് നനിനന്റിം എതനിയ  3  വഗ്യക്തനികേളനില് ആദെഗ്യമഭായനി
കകേഭാവനിഡറ  കപഭാസനിറപീവറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചയതനിസന  തുടെര്നറ  ഗവണസമനറ  മുസനഭാരുക്കങ്ങള
നടെതനിയതനിനഭാല്  അതറ  മറ്റുള്ളവരനികലെയറ  പകേരഭാതനിരനിക്കഭാന്  മുന്കേരുതലുകേള
സസപീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിച. അകത സമയന്റിം കലെഭാകേതനിസന നഭാനഭാഭഭാഗങ്ങളനിലുന്റിം കരഭാഗന്റിം പടെര്ന
പനിടെനിക്കഭാന്  തുടെങ്ങനിയനിരുന.  ചനിലെ  സന്റിംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  കപഭാസനിറപീവറ  കകേസ്സുകേള
കേസണ്ടതനിയതനിസന  തുടെര്നറ  മററ  സന്റിംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുന്റിം  കരഭാഗവഗ്യഭാപനന്റിം  ഉണ്ടഭാകേഭാന്
സഭാധഗ്യതയുള്ളതനിനഭാല്  മഭാര്ചറ  24-നറ  കകേന്ദ്രഗവണസമനറ  രഭാജഗ്യതറ  കലെഭാക്കറ  ഡഡൗണ
പഖഗ്യഭാപനിചസവങ്കെനിലുന്റിം  കകേരളതനില് അതനിനു മുമ്പറ  തസന കരഭാഗവഗ്യഭാപനതനിസന ഗഡൗരവന്റിം
മനസനിലെഭാക്കനി ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ അടെനിയന്തരഭാവസ്ഥ പഖഗ്യഭാപനിചനിരുന.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന
കലെഭാകേരഭാഷ് ട്രങ്ങസളലഭാന്റിം  മരണനനിരക്കറ  ഒരു  ശതമഭാനതനിനു  തഭാസഴ  നനിര്തഭാന്
പരനിശമനിക്കുകമ്പഭാള  കകേരളതനില്  അതറ  0.5  ശതമഭാനതനില്  നനിര്തഭാന്
കേഴനിഞസവനതനില്  ബഹ.  സചയര്കപഴ് സണ  സന്റിംതൃപ് തനി  പകേടെനിപനിച.  അതുകപഭാസലെ
പകേര്ചഭാ  നനിരക്കറ  33%-ല്  നനിര്തഭാനുന്റിം  മരണനനിരക്കറ  കുറയഭാനുന്റിം  സഭാധനിചതറ
കലെഭാകേരഭാജഗ്യങ്ങളക്കനിടെയനില്  കകേരളസത  ശദഭാകകേന്ദ്രമഭാക്കനി.  എനഭാല്  കലെഭാക്കറഡഡൗണ
പനിന്വലെനിചതുന്റിം  അനഗ്യസന്റിംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനവരുന  സതഭാഴനിലെഭാളനികേളുസടെ  എണന്റിം
വര്ദനിചതുന്റിം  പലെതരതനിലുള്ള  കൂടെനികചരലുകേളുന്റിം  കൂട്ടേഭായ് മകേളുന്റിം  കരഭാഗന്റിം  വഗ്യഭാപനിക്കഭാന്
കേഭാരണമഭാസയങ്കെനിലുന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യവകുപ്പുന്റിം  കപഭാലെപീസുന്റിം  തകദ്ദേശസസയന്റിംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുന്റിം
കൂട്ടേഭായനി  പവര്തനിചതനിസനയുന്റിം  തകദ്ദേശസസയന്റിംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  വഭാര്ഡറ  സമനിതനികേള
രൂപപീകേരനിചറ നടെതനിയ കബഭാധവല്ക്കരണതനിസനയുന്റിം ഇടെസപടെലെനിസനയുസമഭാസക്ക ഫലെമഭായനി
കരഭാഗവഗ്യഭാപനതനിസന  കവഗത  പരമഭാവധനി  കുറചസകേഭാണ്ടറ  മരണനനിരക്കറ  വനികേസനിത
രഭാജഗ്യങ്ങളനികലെതനികനക്കഭാള  കുറയ്ക്കുവഭാന്   സഭാധനിചസവനറ  സചയര്കപഴ് സണ  വഗ്യക്തമഭാക്കനി.
ആകരഭാഗഗ്യകമഖലെയനില്  പലെവനിധതനിലുള്ള  സഡൗകേരഗ്യങ്ങള  കകേരളതനിലുസണ്ടങ്കെനിലുന്റിം
പകേര്ചവഗ്യഭാധനി  വരുന  ഘട്ടേങ്ങളനില്  ജനസഭാന്ദ്രതയുന്റിം  ജപീവനിത  ലശലെപീകരഭാഗങ്ങള,
കനഭാണകേമപ്യൂണനിക്കബനിള  ഡനിസപീസറ  എനനിവയുന്റിം  വളസര  വലെനിയ  സവല്ലുവനിളനി
ഉയര്ത്തുനസണ്ടനന്റിം  ഇതനികനഭാസടെലഭാന്റിം  കപഭാരഭാടെനിസക്കഭാണ്ടഭാണറ  ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ
പവര്തനിക്കുനസതനന്റിം  കകേഭാവനിഡറ  സകേയര്  സസനര്,  CFLTC  (Covid  First  Line
Treatment  Centre),  CSLTC  (Covid  Second  Line  Treatment  Centre)  DCCC
(Domiciliary  Covid  Care  Centre)  എനനിവ രൂപപീകേരനിചറ  ആയനിരക്കണക്കനിനഭാളുകേളുസടെ
സമര്പണ  മകനഭാഭഭാവതനിലൂസടെയുള്ള  പവര്തന  ഫലെമഭായനി  മരണനനിരക്കറ  കുറയ്ക്കുവഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  വകുപറ  മനനി  കൂടെനിയഭായ  സചയര്കപഴ് സണ  കൂട്ടേനികചര്ത്തു.
എന്റിം.എല്.എ.-മഭാര്,  പഞഭായതറ  സമമ്പര്മഭാര്,  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,  സഹല്തറ
ഇന്സ് സപകേ റ ടെര്മഭാര്,  കവഭാളണ്ടനിയര്മഭാര് എനനിവരുസടെ കസവനന്റിം എടത്തുപറകയണ്ടതുസണ്ടനന്റിം
വകുപറ മനനി വഗ്യക്തമഭാക്കനി.  കകേരളതനില് സടെസ്റ്റേറ കപഭാസനിറനിവനിറനി നനിരക്കറ അപകേടെകേരമഭായ
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രപീതനിയനില് വനനിട്ടേനിസലനസ്തുന്റിം പകേര്ചഭാവഗ്യഭാപനതനിസന കതഭാതറ  ഒരു ശതമഭാനതനില് തഭാസഴ
എതനിക്കഭാന്  കേഴനി ഞനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ആളുകേള  കൂട്ടേന്റിം  കൂടനതഭാണറ  കരഭാഗവഗ്യഭാപനന്റിം
വര്ദനിപനിക്കുനസതനന്റിം  ആയതു  കേണക്കനിസലെടതറ  ശബരനിമലെ  കപഭാലുള്ള
ആരഭാധനഭാലെയങ്ങളനില്  കൂടതല്  നനിയനണന്റിം  ഏര്സപടതനിയതനിനഭാല്  വലെനിയ  കതഭാതനില്
പകേര്ചയുണ്ടഭാകേഭാസത  ശദനിക്കഭാന്  കേഴനിഞസവനന്റിം  പഭായമഭായവസരയുന്റിം  ജപീവനിതലശലെപീ
കരഭാഗങ്ങളുള്ളവസരയുന്റിം  കൂടതല്  ശദനികക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം  ഇതറ  ഒരു  പകതഗ്യകേതരന്റിം
ലവറസഭാസണന  മനസനിലെഭാക്കനി  ആകരഭാഗഗ്യവകുപനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലെനിചസകേഭാണ്ടറ
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണസമനന്റിം സചയര്കപഴ് സണ അറനിയനിച. 

തുടെര്നറ "കുട്ടേനികേളുസടെയുന്റിം മുതനിര്നവരുസടെയുന്റിം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യന്റിം (കകേഭാവനിഡറ കേഭാലെതറ
പകതഗ്യകേനിചറ)”എന വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിചറ  വനിശദെപീകേരനിക്കഭാന് ആകരഭാഗഗ്യ  കുടന്റിംബകക്ഷേമ
വകുപറ പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി കഡഭാ. രഭാജന് കഖഭാബ്രഗസഡകയഭാടെറ ആവശഗ്യസപട്ടു.

സമനിതനി  വഗ്യക്തത  ആവശഗ്യസപട്ടേ  RT-PCR  സടെസ്റ്റുന്റിം  തുടെര്നള്ള  കേസഭാറനയനിന്
കേഭാലെയളവന്റിം  വനിവനിധ  സന്റിംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  വഗ്യതഗ്യസമഭാകുനതനിസനക്കുറനിചറ  പനിന്സനിപല്
സസക്രട്ടേറനി  വനിശദെപീകേരനിച.  RT-PCR  സടെസ്റ്റേറ  നടെതനിയ  സര്ട്ടേനിഫനിക്കറ്റുള്ള  ഒരഭാളക്കറ
വനികദെശതറ  നനിനന്റിം  നഭാട്ടേനികലെക്കറ  വരഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനന്റിം  ലഫ്ലൈറനിലുള്ള  യഭാതക്കനിടെയനില്
സമ്പര്ക്കന്റിം വരഭാന് സഭാധഗ്യതയുള്ളതുസകേഭാണ്ടഭാണറ കേസഭാറനയനിന് പപീരപീഡറ വചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം ടെനി
വഗ്യക്തനിക്കറ  7  ദെനിവസന്റിം  സസന്തന്റിം  വപീട്ടേനില്  കേസഭാറനപീനനില്  കേഴനിയഭാസമനന്റിം  ഇന്കുകബഷന്
പപീരനിയ്ഡറ  ആയ  5  ദെനിവസതനിനു  കശഷമഭാണറ  ശരപീരന്റിം  ലവറസനികനഭാടെറ
പതനികേരനിക്കുനസതനന്റിം  കരഭാഗലെക്ഷേണങ്ങള ഈ സമയതറ  പകേടെമഭാകുസമനന്റിം  7-ാാമസത
ദെനിവസന്റിം സടെസ്റ്റേറ സചയ്യുകമ്പഭാള റനിസളട്ടേറ സനഗറപീവഭാസണങ്കെനില് ഒരഭാഴ് ച കേഴനി ഞറ വപീണ്ടുന്റിം സടെസ്റ്റേറ
സചകയണ്ട  ആവശഗ്യമനിസലനന്റിം  അതുകപഭാസലെ  RT-PCR  സടെസ്റ്റേറ  നടെതനിയകശഷന്റിം
നഭാട്ടേനിസലെത്തുനവര്  തുടെര്ചയഭായനി  14  ദെനിവസന്റിം  കേസഭാറനയനിനനില്  കേഴനിഞഭാല്
കരഭാഗലെക്ഷേണസമഭാനമനിസലങ്കെനില്  വപീണ്ടുന്റിം  സടെസ്റ്റേറ  സചകയണ്ട  ആവശഗ്യമനിസലനന്റിം
അതുസകേഭാണ്ടഭാണറ  കേസഭാറനയനിന്  പപീരനിയ്ഡറ  7  ദെനിവസന്റിം  അസലങ്കെനില്  14  ദെനിവസന്റിം  എനറ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ  പനിന്സനിപല്  സസക്രട്ടേറനി  അറനിയനിച.
അകതസമയന്റിം പലെ സന്റിംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുന്റിം കേസഭാറനയനിന് പപീരപീഡറ രകണ്ടഭാ മൂകനഭാ ദെനിവസമഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതറ അശഭാസപീയമഭാസണനന്റിം പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി വഗ്യക്തമഭാക്കനി.

ശഭാരപീരനികേഭാകരഭാഗഗ്യന്റിം  മഭാതമല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം  വളസര  പധഭാനസപട്ടേ
ഘടെകേമഭാസണനറ മനസനിലെഭാക്കനിയതനിസന അടെനിസ്ഥഭാനതനില് സമ്പൂര്ണ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യന്റിം,
ആശസഭാസന്റിം,  അമമനസറ,  ജപീവരക്ഷേ എനപീ പദതനികേള പനി.എചറ.സനി.,  എഫറ.എചറ.സനി.,
സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  എനനിവനിടെങ്ങളനിസലെലഭാന്റിം  നടെപനിലെഭാക്കനിവരുനസണ്ടനന്റിം,
ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ  പനിന്സനിപല്  സസക്രട്ടേറനി  വഗ്യക്തമഭാക്കനി.  കകേഭാവനിഡറ  വരഭാന്
സഭാധഗ്യതയുള്ളവരുസടെ  സര്കവയലെന്സറ  ഇന്തഗ്യയനില്  ആദെഗ്യമഭായനി  നടെതനിയതറ

908/2021.
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കകേരളതനിലെഭാസണനന്റിം എയര്കപഭാര്ട്ടേറ, സറയനില്കവ കസ്റ്റേഷന്, ബസ് സ്റ്റേഭാന്ഡറ, സചക്കറകപഭാസ്റ്റേറ
എനനിവനിടെങ്ങളനില്  നടെതനിയ  സര്കവയലെന്സനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളതനില്
പകവശനിചവരുസടെ  കഫഭാകളഭാഅപറ  അതഭാതറ  വഭാര്ഡറ  കേഡൗണസനിലെര്മഭാര്  നടെത്തുകേയുന്റിം
ലസകക്കഭാകസഭാഷഗ്യല്  സകപഭാര്ട്ടേറ  നല്കുകേയുന്റിം  സചയ് തതറ  കകേഭാവനിഡറ  വഗ്യഭാപനന്റിം
നനിയനനിക്കഭാനുന്റിം  ഭപീതനി  അകേറഭാനുന്റിം  വലെനിയ  അളവനില്  സഹഭായകേമഭായനി  എനന്റിം  വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി  ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനി.  സര്കവയലെന്സനിസന  ഫലെമഭായനി  ആദെഗ്യഘട്ടേതനില്  കപഭാസനിറപീവറ
ആയനി കേസണ്ടതനിയ മൂന കപരുസടെ കുടന്റിംബഭാന്റിംഗങ്ങളുമഭായുന്റിം ബന്ധുക്കളുമഭായുന്റിം നനിരന്തരന്റിം ചര്ച
സചയ് തറ  അവരുസടെ  ബനികഹവനിയറല് സചയ്ഞറ  മനസനിലെഭാക്കനി  ആവശഗ്യമഭായ  ചനികേനിത്സയുന്റിം
മഭാനസനികേ  പനിന്തുണയുന്റിം  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിചസവനന്റിം  തുടെര്ചയഭായ  നനിരപീക്ഷേണതനിസന
ഫലെമഭായനി  മററ  കകേഭാവനിഡറ  കകേസ്സുകേള അവനിസടെ  ഉണ്ടഭായനിസലനന്റിം പസ്തുത രപീതനി  ഇകപഭാഴന്റിം
തുടെരുനസണ്ടനന്റിം  ഇതനിനഭാവശഗ്യമഭായ  സട്രയനിനനിന്റിംഗറ  സകേഭാടക്കുനസണ്ടനന്റിം
വനിവരകശഖരണതനിനഭായനി  നസലഭാരു  MIS  (Management  Information  System)
തയഭാറഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം കൂട്ടേനികചര്ത്തു.

ഓണലലെന്  ക്ലഭാസറ  കുട്ടേനികേളനില്  പകതഗ്യകേനിചറ  LP/UP  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസലെ  കുട്ടേനികേളനില്
മഭാനസനികേസമര്ദ്ദേമുണ്ടഭാക്കുനകണ്ടഭാസയനതറ  സന്റിംബനനിചറ  പഠനന്റിം  ആവശഗ്യമഭാസണനറ
സമനിതനി  അന്റിംഗന്റിം  അറനിയനിചകപഭാള  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  ഇന്റിംഹഭാന്സുമഭായനി  കചര്നറ  പഠനന്റിം
നടെതനിയതനിസന  റനികപഭാര്ട്ടേറ  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിനറ  അയചസകേഭാടതനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  പസ്തുത
വകുപ്പുമഭായനി ചര്ച സചയറ മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭാക്കുനതഭാസണനന്റിം ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ
പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നല്കേനി.

കുട്ടേനികേളുസടെ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യന്റിം  കേണക്കനിസലെടതറ  വനികേ റ കടെഴ് സറ  ചഭാനല്
കേലെഭാപരനിപഭാടെനികേളുന്റിം  കേകലെഭാല്സവങ്ങളുന്റിം  നടെത്തുനസണ്ടങ്കെനിലുന്റിം  ഈ  വനിഷയന്റിം
ഗഡൗരവകമറനിയതഭാസണനന്റിം  കുട്ടേനികേളനില്  വര്ദനിചവരുന  ആത്മഹതഗ്യഭാ  പവണത
പലെതരതനിലുള്ള  മഭാനസനികേപശ്നങ്ങളുസടെ  ഫലെമഭാസണനന്റിം  ഓണലലെന്  ക്ലഭാസ്സുമഭായനി
ബനസപട്ടേ  പശ്നന്റിം  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  ആകലെഭാചനിചറ  സമയക്രമന്റിം  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിലൂസടെ പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുസമനന്റിം സചയര്കപഴ് സണ അറനിയനിച. 

ജപീവനിതലശലെപീ  കരഭാഗങ്ങളുള്ളവര്ക്കറ  കകേഭാവനിഡറ  വനഭാലുണ്ടഭാകേഭാനനിടെയുള്ള
ബുദനിമുട്ടുകേസള  സന്റിംബനനിചന്റിം  സമനിതനി  വനിശദെമഭായ  ചര്ച  നടെതനി.  'കനഭാണ
കേമപ്യൂണനിക്കബനിള ഡനിസപീസനിസന' (എന്.സനി.ഡനി.) കനരനിടനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ആരന്റിംഭനിച
'അമൃതന്റിം ആകരഭാഗഗ്യന്റിം' പദതനിയനിലൂസടെ ജപീവനിതലശലെപീ കരഭാഗങ്ങളുസടെ മരുനറ പഭാവസപട്ടേവര്ക്കറ
സഡൗജനഗ്യമഭായനി  വപീട്ടേനിസലെതനിക്കുനണ്ടറ.  കൂടെഭാസത  ബനി.പനി.എല്.  കുടന്റിംബതനില്സപട്ടേ
പഭായമുള്ളവര്ക്കറ  ഗ്ലൂകക്കഭാമപീറര്  സഡൗജനഗ്യമഭായനി  നല്കുനമുണ്ടറ.  ഫഭാമനിലെനി  സഹല്തറ
സസനറുകേളനിലുന്റിം  കേമപ്യൂണനിറനി  സഹല്തറ  സസനറുകേളനിലുന്റിം  കനഭാണ  കേമപ്യൂണനിക്കബനിള
ഡനിസപീസറ  നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സസപീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ജപീവനിതലശലെപീ  കരഭാഗങ്ങള  തടെയുനതനിനറ  കകേരളന്റിം  നടെതനിയ  പരനിശമങ്ങസള
കേണക്കനിസലെടതറ  2019-ല്  യു.എന്.  അവഭാര്ഡറ  ലെഭനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ജപീവനിതലശലെപീ
കരഭാഗങ്ങള  വരഭാസത  സൂക്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി  നല  രപീതനിയനിലുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണന്റിം
നല്കേനിവരുനസണ്ടനന്റിം  കുസറക്കൂടെനി  സമചസപട്ടേ  പവര്തനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ
മുകനഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭാസണനന്റിം സചയര്കപഴ് സണ വഗ്യക്തമഭാക്കനി.
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ഒരു പകദെശസത കേസണ്ടയ്ന്സമനറ കസഭാണഭാക്കനി പഖഗ്യഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദെണന്റിം,
ആയതനിനുള്ള  അധനികേഭാരന്റിം  എനനിവ  സന്റിംബനനിചറ  വഗ്യക്തത  വരുകതണ്ടതുസണ്ടനന്റിം  ഒരു
കകേഭാവനിഡറ  കരഭാഗനി  മഭാതമുള്ള  പകദെശസത  മുഴവനഭായുന്റിം  കേസണ്ടയ്ന്സമനറ  കസഭാണഭാക്കനി
പഖഗ്യഭാപനിക്കുനതനിസലെ അപഭാകേത പരനികശഭാധനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആവശഗ്യസപട്ടു.

കേസണ്ടയ്സന്മേനറ  കസഭാണുകേള  പഖഗ്യഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  കകേന്ദ്രആഭഗ്യന്തര
മനഭാലെയന്റിം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറസപടവനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  സന്റിംസ്ഥഭാനങ്ങളനിസലെ  കസ്റ്റേററ
ഡനിസഭാസ്റ്റേര്  മഭാകനജ് സമനറ  അകതഭാറനിറനി  നല്കുന  വനിദെഗ്ദ്ധ  അഭനിപഭായതനിസന
അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  കേസണ്ടയ്സന്മേനറ  കസഭാണുകേള  പഖഗ്യഭാപനിക്കണസമനഭാണറ
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശതനില്  പറയുനസതനന്റിം  ആയതനിനഭാല്  പസ്തുത  ഡനിസഭാസ്റ്റേര്  മഭാകനജ് സമനറ
അകതഭാറനിറനി  നടെത്തുന  പഠനതനിസന  അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  ഓകരഭാ  ഏരനിയയനിലുന്റിം  എത
കകേഭാവനിഡറ  കപഭാസനിറപീവറ  കകേസ്സുകേള  ഉസണ്ടനന്റിം  അവരുമഭായനി  എതകപര്  സമ്പര്ക്കതനില്
വനനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  കേസണ്ടതനിയകശഷന്റിം  ഉണ്ടഭാക്കുന  കഫഭാര്മുലെയുസടെ  അടെനിസ്ഥഭാനതനിലെഭാണറ
കേസണ്ടയ്ന്സമനറ  കസഭാണ/ലമകക്രഭാ  കേസണ്ടയ് ന്സമനറ  കസഭാണ  തപീരുമഭാനനിക്കുനസതനന്റിം
പസ്തുത  പകദെശങ്ങളനില്  കകേഭാവനിഡറ  കപഭാസനിറപീവറ  കകേസുകേള  ഇലഭാതഭാകുനപക്ഷേന്റിം
കേസണ്ടയ് ന്സമനറ  കസഭാണ  പനിന്വലെനിക്കഭാറുസണ്ടനന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യ  കുടന്റിംബകക്ഷേമ  വകുപറ
പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി വഗ്യക്തമഭാക്കനി.

ചനിലെ  വഭാര്ഡുകേളനില്  പലെയനിടെങ്ങളനിലെഭായനി  കകേഭാവനിഡറ  കകേസുകേള  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സചയ്യുകമ്പഭാഴഭാണറ  ആ  വഭാര്ഡറ  മുഴവനഭായനി  കേസണ്ടയ് ന്സമനറ  കസഭാണഭായനി
പഖഗ്യഭാപനിക്കുനസതനന്റിം എനഭാല് ഒരു വഭാര്ഡനിസന ഒരു ഭഭാഗത്തു മഭാതമുള്ള ഒകനഭാ രകണ്ടഭാ
വപീടകേളനിസലെ  ആളുകേള  കകേഭാവനിഡറ  കപഭാസനിറപീവറ  ആകുകമ്പഭാള  അവനിസടെ  ലമകക്രഭാ
കേസണ്ട യ് ന്സമനറ  സനിസ്റ്റേന്റിം  തസനയഭാണറ  നടെപനിലെഭാക്കുനസതനന്റിം  അതരന്റിം  സമ്പ്രദെഭായന്റിം
നടെപനിലെഭാക്കുനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ  നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  അതനിനറ
വനിരുദമഭായനി  എവനിസടെസയങ്കെനിലുന്റിം  കേസണ്ടയ് ന്സമനറ  കസഭാണുകേള  പഖഗ്യഭാപനിചനിട്ടുസണ്ടങ്കെനില്
അക്കഭാരഗ്യന്റിം  പരനികശഭാധനിചറ  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കഭാസമനന്റിം  സചയര്കപഴ് സണ  അറനിയനിച.
കേസണ്ടയ് ന്സമനറ  കസഭാണ  തപീരുമഭാനനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  സമനിതനി  അന്റിംഗങ്ങള
ഉനയനിച  എലഭാ  സന്റിംശയങ്ങളുന്റിം,  ആകരഭാഗഗ്യകമഖലെയനില്  പതനിഫലെമനിലഭാസത
സനദകസവനന്റിം  നടെത്തുനവരുസടെ  കസവനന്റിം  മകറസതങ്കെനിലുന്റിം  കമഖലെയനികലെക്കറ
പകയഭാജനസപടതഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനതുന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാസണനറ
സചയര്കപഴ് സണ കൂട്ടേനികചര്ത്തു.

സമനിതനി കയഭാഗന്റിം ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം 3.30-നറ പനിരനിഞ.


